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Pla de reobertura de centre en la fase 2 

per a l’Escola Bressol i Educació Infantil 

 

 

Aquest pla de reobertura és el pla prioritari de l’escola donat que respon al mandat d’una acollida de l’alumnat 

per motius de conciliació segons les INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES 

EDUCATIUS derivades del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA 

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL 

CURS 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020. 

 

1. Calendari 

2. Condicions per poder assistir a l’escola en fase 2 

3. Horaris 

4. Grups d’alumnes i ràtios 

5. Mesures higièniques que ha de prendre la família 

6. Mesures higièniques que prendrem a l’escola 

7. Riscos i tipus d’activitats que portarem a terme 

8. Mesures especials per a l’Escola Bressol 

9. Si un alumne presenta símptomes estant a l’escola 

10. Activitat telemàtica 

 

Abans de la lectura de la presentació del Pla de Reobertura, cal tenir en compte que: 

 L’assistència a l’escola en aquesta fase és voluntària i comporta riscos sanitaris. 

 És imprescindible confirmar l’assistència a l’escola per poder organitzar la reobertura del centre. 

 Aquesta reobertura es fa sota mesures educatives, socials i sanitàries excepcionals pròpies de la fase 2 que 

poden diferir de les que caldrà prendre a la reobertura de les escoles el setembre de 2020. 
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1. Calendari 

La data d’inici serà durant el mes de juny quan la ciutat de Terrassa passi a la fase 2 del procés de 

desconfinament, previsiblement el dilluns 8 de juny com a molt d’hora, o el dilluns 15 de juny. 

La data de finalització serà el divendres 19 de juny de 2020. 

Independentment d’aquest pla, l’Escola Bressol pot seguir oferint els seus serveis fins a finals de juliol 

a decisió de l’escola. 

 

 

2. Condicions per poder assistir a l’escola en fase 2 

La tornada a l’escola és voluntària i caldrà haver comunicat amb antelació que s’hi assistirà. 

Per poder reincorporar-se, els alumnes han de reunir els següents requisits:  

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors.  

 Calendari vacunal al dia.  

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de 

gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família 

o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es 

consideren malalties de risc per a la CovID-19:  

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  

 Malalties cardíaques greus.  

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

Les famílies hauran de presentar a l’escola el document de Declaració Responsable que facilitarà l’escola, 

i que certifica el compliment d’aquests requisits. El nen o nena no podrà entrar a l’escola si no tenim 

aquesta declaració. 

Els mestres han de complir els mateixos requisits sanitaris i podran assistir al centre si no són persones 

de risc. La seva condició quedarà recollida també en una Declaració Responsable. 

 

 

3. Horaris 

Tal i com estableixen les instruccions, l’horari serà de les 9 hores del matí a les 13 hores del migdia, 

aproximadament.  

Com que les instruccions exigeixen que els alumnes no poden entrar junts al centre, amb la finalitat 

d’evitar les aglomeracions a l’entrada del centre establim aquest horari i protocol específics d’entrada 

que fixa unes franges de 10 minuts per a l’accés dels diferents cursos: 
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 8:50 – entren els alumnes de P5 

 9:00 – entren els alumnes de P4 

 9:10 – entren els alumnes de P3 

 9:20 – entren els alumnes d’Escola Bressol 

Les famílies es situaran davant de l’escola mantenint la distància de seguretat recomanada i deixant un 

passadís de dos metres, que l’escola marcarà prèviament, i per on accediran els alumnes segons se’ls 

cridi des de la porta nom per nom segons l’ordre de la fila de cada curs en l’horari establert. L’alumne 

serà acompanyat a l’espai que li pertoca per una mestra de l’escola.  

Si un alumne arriba més tard de la seva franja serà cridat a partir de les 9:25 del matí. 

 

I aquest serà el protocol de sortida: 

 Les famílies d’Escola Bressol poden recollir l’infant a les 12 o a les 13 hores. 

 Les famílies d’Educació Infantil han de ser a l’entrada de l’escola entre les 12:45 i les 13 hores. 

A partir de les 12:45 es poden recollir els alumnes. 

 Cada família s’esperarà davant de l’escola mantenint la distància de seguretat establerta i es 

farà sortir l’alumne un a un avisant per megafonia i sortirà sol o acompanyat per una mestra.  

 Depenent del nombre d’alumnes que siguin a escola, el procés de sortida pot ser més o menys 

ràpid. 

 

Les famílies no podran accedir a l’interior del centre si no és per a una cita concertada. 

 

 

4. Grups d’alumnes i ràtios 

Les instruccions estableixen aquestes ràtios d’alumnes per cada mestra: 

 Per a l’Escola Bressol, grups de màxim 5 alumnes. 

 Per a P3, grups de màxim 8 alumnes. 

 Per a P4 i P5, grups de màxim 10 alumnes. 

Cal que l’espai de cada grup tingui una superfícies de 4 metres quadrats per alumne. 

Segons el nombre d’alumnes de cada curs que assisteixin a l’escola es confeccionaran els grups 

d’alumnes. Per això recordem que és imprescindible haver comunicat a l’escola que el fill hi assistirà. 

 

Aquests són els grups que s’han organitzat: 

Horari Espai Mestra Alumnes de P1 i P2 

Entrada a les 9:20 Entrada escola. Lo. Ro. Le.Ca. 
Ma.Ve. 
Ja.Pa. 
Da.Tob. 
Da.Tor. 

9:20 a 12:45 Aula i pati de P2. La. Ca. 

Sortida a partir de les 
12:45 i fins les 13:00 

Entrada escola. Lo. Ro. 
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Horari Espai Mestra Alumnes de P3 i P4 

Entrada a les 9:00 i 9:10 Entrada escola. Lo.Ro. Ar.An. 
Mi.Ca. 
En.To. 
Mo.To. 
Ma.Ru. (P4) 
 

9:00 a 12:45 
Aula de P3. 
Pati d’Infantil. 

Es.Ro. 

Sortida a partir de les 
12:45 i fins les 13:00 

Entrada escola. Lo.Ro. 

 

 

Horari Espai Mestra Alumnes de P4 i P5 

Entrada a les8:50 i 9:00 Entrada escola. Lo.Ro. An.Ta. (P4) 
Na.Ch. 
So.El. 
Ro.Ru. 
Xa.Sa. 
Le.To. 
Jo.Ze. 

8:50 a 12:45 
Aula de P4. 
Pati de Primària a la 
Zona Esportiva. 

La.Ro. 

Sortida a partir de les 
12:45 i fins les 13:00 

Entrada escola. Lo.Ro. 

 

Mestra de suport: Iv.Ag. 

 

 

5. Mesures higièniques que ha de prendre la família 

 Cada alumne hauria de ser acompanyat i recollit de l’escola pel mateix adult. 

 L’alumne ha d’assistir al centre sense cap objecte ni menjar ja que podrien ser portadors del 

virus. 

 Els alumnes de P5 han de dur mascareta des de casa. 

 Cada dia cal dur roba neta del dia i cal rentar-se les mans abans de sortir de casa. 

 A la tornada a casa caldrà rentar-se les mans i canviar-se de roba. 

 

 

6. Mesures higièniques que prendrem a l’escola 

 Cada grup tindrà una aula pròpia i un espai propi al pati. 

 Cada grup tindrà el seu propi material que no serà compartit amb altres grups. 

 L’espai i el material emprats seran netejats diàriament seguint les pautes de salut. 

 Cada grup entrarà en contacte amb el menor nombre de mestres possible. 

 Considerem que el distanciament físic possible a aquestes edats és mínim, per no dir inexistent 

en moltes situacions. És per aquest motiu que els alumnes d’Educació Infantil que puguin dur 

mascareta l’hauran de dur. 

 Rentats de mans, en principi, en aquests moments: 

o A l’arribar a l’escola. 

o Abans i després d’anar al lavabo. 

o Abans i després d’anar al pati. 

o Després de mocar-se o esternudar. 

o Al marxar de l’escola. 
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7. Riscos i tipus d’activitats que portarem a terme 

Totes les mesures sanitàries que se’ns demanen mostren com el criteri estrictament educatiu passa a 

segon terme i ens fa difícil poder dur a terme les activitats amb normalitat. No es garanteix la distància 

física recomanada en aquesta situació de pandèmia.  

Una prioritat en la nostra actuació serà la cura emocional. Després de moltes setmanes a casa, 

l’adaptació escolar que caldrà fer aquests dies ens demanarà molta atenció de proximitat. Si un infant 

plora, està trist, està molt alegre, té ganes de fer abraçades a les mestres i als companys, s’ha barallat, 

cal acompanyar-lo al lavabo, s’ha fet mal, s’ha de rentar les mans, se l’ha de canviar de roba... haurà de 

ser atès amb proximitat i hi haurà contacte físic entre mestra i alumne, comportant un risc sanitari.  

Les aules només tindran cada dia el material que s’haurà de fer servir. Dins les aules no marcarem uns 

espais personals i, per tant, no podem assegurar la distància física entre els companys/es del grup a 

aquestes edats. Per això els alumnes faran les activitats amb la proximitat física habitual, comportant un 

risc sanitari. 

Les activitats les faran exclusivament amb els companys/es del propi grup: jocs, contes, manualitats, 

vídeos, petites tasques, construccions, trencaclosques... 

Al pati els nens i nenes no podran jugar amb els objectes habituals perquè no poden ser compartits. 

Cada petit grup jugarà en un espai propi. Durant el pati, els alumnes tindran la proximitat física habitual, 

comportant un risc sanitari. La durada de temps dependrà del nombre de grups que tinguem en funció 

dels alumnes inscrits en aquesta fase. 

 

 

8. Mesures especials per a l’Escola Bressol 

A banda de les mesures generals exposades més amunt, cal afegir que a l’Escola Bressol: 

 No hi haurà joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat.  
 Els xumets s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals abans d’entrar a 

l’escola, en cas que en portin. 
 Es trauran les sabates i es descalçaran quan siguin dins l’aula. 

 És preferible que els cotxets no es quedin a l’escola durant el matí. Però si és necessari, es 

guardaran prèvia desinfecció ruixats amb una solució alcohòlica. 

 

 

9. Si un alumne presenta símptomes estant a l’escola 

Les instruccions estableixen aquest protocol: 

 Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic.  

 Avisar pares, mares o tutors.  

 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o 

pediatra.  

 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.  

 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.  
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10. Activitat telemàtica 

A banda d’aquesta activitat presencial voluntària, les tutores dels vostres fills seguiran fent-vos 

propostes telemàtiques a l’estil de les que hem fet aquestes setmanes de confinament. Cal dir, però, 

que com que les tutores hauran de combinar l’activitat presencial amb l’activitat telemàtica, aquesta 

darrera serà més petita que en les setmanes anteriors. 

 

 

Escola L’Avet, juny de 2020 
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